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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 

 

 
 656الكتاب : 

  أخذ األجرة على القرآن
أجاب الشيخ على سؤال حول حكم أخذ األجر على تعليم القرآن، فأجاب مفصًال ومبيناً 

يم السنة، مث بني حكم أخذ األجرة على تعليم القرآن، وكذلك العلوم املشتقة منه، وحكم تعل
حكم أخذ األجر على الرقية بالقرآن، كما حتدث يف معرض ذلك عن ضوابط فهم السنة 

  النبوية.
بعد ذلك حتدث الشيخ عن مفهوم السنة احلسنة والسنة السيئة والتفريق بني السنة والبدعة، مث 

  بني حكم أخذ اهلبة أو األعطية على تعليم القرآن.
  اداتحكم أخذ األجرة على العب

  بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
  السؤال

بالنسبة لتحرمي أخذ األجرة على تعليم القرآن، نريد أن نستوضح عن تعليم القرآن، هل يدخل 
  يف ذلك، أو تعليم تفسري القرآن، أو تعليم جتويد القرآن؟

  اجلواب
ن يؤخذ عليها أجر، وكل العبادات أي: كل ما يدخل يف النص العام (كل كل العبادات ال جيوز أ

يَن }  عبادة)، وكل ما كان ديناً، كمثل قوله تعاىل: { َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اهللََّ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ
ْعَمْل َعَمًال َصاِحلاً َوال ُيْشِرْك ]، وكذلك قوله تعاىل: { َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّه فَـْليَـ 5[البينة:

  ] .110ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحداً } [الكهف:
يَن }  اآلية األوىل صرحية الداللة يف املوضوع: { َوَما ُأِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اهللََّ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

  مما ذكره علماء التفسري.]، أما اآلية األخرى فتحتاج إىل شيء من الشرح والبيان، 5[البينة:
ْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِحلاً } [الكهف: ] قالوا: العمل 110فقوله تعاىل: { َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّه فـَ

الصاحل هو املوافق للسنة، أي: فما كان خمالفاً للسنة فليس عمالً صاحلاً، وهذا قد جاءت فيه 
عليه وعلى آله وسلم، كمثل قوله يف احلديث املشهور  أحاديث كثرية ترتى عن النيب صلى هللا

واملعروف يف الصحيحني من حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم: ( من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )، واألحاديث يف هذا املعىن معروفة 
  ذكرها.إن شاء هللا، فال حاجة إلطالة الكالم ب

] أي: موافقاً للسنة: { َوال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة 110وقوله تعاىل: { فَـْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِحلاً } [الكهف:
  ] أي: ال يطلب أجر تلك العبادة من غريه تبارك وتعاىل.110رَبِِّه َأَحداً } [الكهف:

رية ومشهورة، فهذا النص واألحاديث اليت تأمر بإخالص النية يف الطاعة والعبادة هي أيضاً كث
القرآين بعد شرحه مع النص األول، كالمها نص عام على أن العبادة ال تكون عبادة إال بشرطني 

  اثنني: الشرط األول: أن يكون على وجه السنة.
  الشرط الثاين: أن يكون خالصاً لوجه هللا تبارك وتعاىل.

  حكم أخذ األجرة على القرآن
عبادة، أما بالنسبة للقرآن فهناك نصوص خاصة، من أشهرها فهذه النصوص عامة تشمل كل 

وأصحها قوله صلى هللا عليه وسلم: ( تعاهدوا هذا القرآن، وتغنوا به، قبل أن يأيت أقوام 
يتعجلونه، وال يتأجلونه ) (يتعجلونه) أي: يطلبون أجره العاجل، وال (يتأجلونه) أي: ال يطلبون 

ا إال من األجر اآلجل يف اآلخرة، فلهذا كل ه ال جيوز ملسلم أن يبتغي أجراً من وراء عبادة يقوم 
هللا تبارك وتعاىل، وعلى هذا فليست القضية متعلقة بتالوة القرآن فقط، وبصورة خاصة على 
احلالة اليت وصل إليها بعض القراء اليوم، حيث صدق فيهم نبأ الرسول الكرمي املذكور آنفاً: ( 

  نه، وال يتأجلونه ).قبل أن يأيت أقوام يتعجلو 
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املسألة أعم وأوسع من ذلك بكثري، فال فرق بني من يتلو القرآن للتالوة فقط ويأخذ عليه أجراً، 
وبني من يعلم القرآن ويأخذ عليه أجراً، وبني من يفسر القرآن ويأخذ عليه أجراً، وبني من يعلم 

املسجد، كل هذه عبادات ال جيوز ألي  احلديث ويأخذ عليه أجراً، وبني من يؤم، ويؤذن، وخيدم
ا أجراً، إال من عند هللا تبارك وتعاىل.   مسلم أن يبتغي من وراء اإلتيان 

فإذا عرفت هذه احلقيقة، وهي حقيقة كدت أن أقول: إنه ال خالف فيها، مث مل أقل؛ ألنين 
تبعة اليوم تقول: تذكرت خالفاً يف جزئية واحدة أال وهي القرآن الكرمي، فإن بعض املذاهب امل

جيوز أخذ األجر على القرآن، وهلم يف ذلك حجة صحيحة روايًة، وليست صحيحة درايًة، أما 
ا ليست صحيحة درايًة، أي: ال يصح  ا يف صحيح البخاري ، أما أ ا صحيحة رواية؛ فأل أ

ذه الرواية مع صحتها لالحتجاج على ما يناقض تلك األدلة القاطعة خب اصة وبعامة، االستدالل 
  أنه ال جيوز أخذ األجر على أي عبادة، وخباصة منها القرآن الكرمي.



  نقض استدالل من يقول جبواز أخذ األجرة على القرآن
ذلك احلديث هو قوله عليه الصالة والسالم: ( إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب هللا ) هذا 

ه ال جيوز االستدالل به دراية مع صحته احلديث يف صحيح البخاري كما ذكرنا، وإمنا قلنا: إن
كما -رواية؛ ألن هلذا احلديث مناسبة جاءت مقرونة مع الرواية نفسها، وهو يف صحيح البخاري 

من رواية أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنه: أنه كان يف سرية مع مجاعة من أصحاب  -قلنا
ن القبائل العربية، فطلبوا منهم أن ينزلوا النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، فمروا بقبيلة م

عليهم ضيوفاً، فأبوا، فنزلوا بعيداً عنهم، فقدر هللا تبارك وتعاىل أن أرسل عقرباً فلدغت أمري 
القبيلة، فأرسل أحد أتباعه إىل هؤالء الذين أرادوا أن ينزلوا عليهم فأبوا، وقال: انظروا لعل 

م من أهل احلضر، فجاء  الرسول من قبل ذلك األمري، فعرض عليه أحد عندهم شيء؛ أل
 -أنا نسيت اآلن، إما عشراً وإما مائة-الصحابة أن يعاجله، ولكن اشرتط عليه رءوساً من الغنم 

وهو رئيس قبيلة وغين، فقبل ذلك، فما كان منه إال أن رقاه بالفاحتة بعد أن مسح بالبصاق 
حلديث، فأخذ اجلعل وأتى به إىل النيب صلى مكان اللدغ، فكأمنا نشط من عقال هكذا يقول يف ا

هللا عليه وعلى آله وسلم حمتاطاً لعله ال جيوز أن يستفيد منه، فقال له عليه الصالة والسالم 
  احلديث السابق: ( إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب هللا ).

باحلديث دون  فاختلف العلماء هنا، فاجلمهور أخذ باحلديث مفسراً بالسبب، والشافعية أخذوا
ربطه بالسبب، وهذا هو السبب يف اخلالف، وينبغي أن يكون معلوماً لدى كل طالب للعلم، أن 
من الضروري جداً ملن أراد التفقه ليس يف السنة فقط، بل ويف القرآن أيضاً، أن يعرف أسباب 

  نزول اآليات، وأسباب ورود األحاديث.
اآلية يساعد الباحث على معرفة نصف معىن فقد ذكر علماء التفسري أن معرفة سبب نزول 

ا من معرفة الشريعة.   اآلية، والنصف الثاين يؤخذ من علم اللغة، وما يتعلق 
  ربط احلديث بسبب وروده مما يعني على فهمه

كذلك نقتبس من هذا فنقول: كثري من األحاديث ال ميكن فهمها فهماً صحيحاً إال مع ربطها 
احلديث، وهناك أحاديث كثرية، أيضاً، ال ميكن أن تفهم فهماً بأسباب ورودها، منها هذا 

صحيحاً إال بربط الرواية مع سببها، فحينما فصل احلديث: ( إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب 
هللا )عن سبب وروده؛ أعطى اإلباحة العامة: ( إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب هللا ) فسواء  

أو كان مقابل تعليم القرآن، أو تفسري القرآن، وهكذا، فاحلديث  كان األجر مقابل التالوة،
  عام.
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ولكننا إذا ربطناه بسبب الورود؛ ختصص هذا العموم للوارد، وهذا ما ذهب إليه مجهور العلماء، 
وخباصة منهم علماء احلنفية، حينما فسروا هذا احلديث: ( أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب هللا ) 

  ية، فأضافوا هذه اجلملة (يف الرقية) أخذاً هلا منهم من سبب ورود احلديث.يف الرق
بقواعد إسالمية  -إذا كان من النوع األول-وهذا األخذ ال بد منه؛ لكي ال يصطدم التفسري 

عامة ذكرناها آنفاً من بعض اآليات وبعض األحاديث، وهذا من القواعد األصولية الفقهية: أنه 
كان قرآناً أو كان سنة، فال جيوز أن يؤخذ على عمومه إال منظوراً إليه يف   إذا جاء نص، سواءً 

حدود النصوص األخرى، اليت قد تقيد داللته، أو ختصصه فهذه كقاعدة ال خالف فيها عند 
  علماء الفقه واحلديث، بل علماء املسلمني مجيعاً.

إىل بعضهم، أو أن يرجع إليه  وإمنا اخلالف ينشأ من سببني اثنني: إما أال يرد احلديث مطلقاً 
  مطلقاً دون السبب الذي يوضح معناه، كما حنن يف هذا احلديث بالذات.

  حديث: (من سن يف اإلسالم سنة حسنة) مثال ملا سبق
ولعله حيسن أن نضرب مثًال آخر؛ ألن له عالقة بكثري مما يثار اليوم وجيري النقاش حوله، 

له وسلم: ( من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها، ويستدل عليه بقوله صلى هللا عليه وآ
ا إىل يوم القيامة، دون أن ينقص من أجورهم شيء )إىل آخر احلديث.   وأجر من عمل 

فإن مجاهري العلماء اليوم وقبل اليوم ببضع قرون، يفسرون هذا احلديث تفسرياً على خالف ما 
سن يف اإلسالم سنة حسنة ) أي: من يدل عليه سبب وروده، فيقولون: معىن احلديث: ( من 

ابتدع يف اإلسالم بدعة حسنة، وعلى ذلك يضطرون إىل أن خيصصوا عموم قوله عليه السالم يف 
احلديث السابق ذكره: ( من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وكذلك يفعلون باحلديث 

وهو قوله صلى هللا عليه  الذي هو أوضح يف الداللة على عموم ومشول الذم لكل بدعة، أال
  وسلم: ( كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار ).

فحينما وقعوا يف تأويل احلديث السابق: ( من سن يف اإلسالم سنة حسنة ) مبن ابتدع يف اإلسالم 
بدعة حسنة، اضطروا توفيقاً بني ذاك احلديث وهذا املفهوم للحديث، وال أقول بني ذاك احلديث 

 ألنه يف احلقيقة ال تنافر وال تنايف بينهما، وإمنا جاء التنافر والتنايف بني ذلكوهذا احلديث؛ 
احلديث العام الذي ال إشكال فيه: ( كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار )، وبني الفهم اخلاص 

لقوله: ( من سن يف اإلسالم سنة حسنة )، أي: من ابتدع يف اإلسالم بدعة حسنة، فقالوا: إذاً 
  قوله كل بدعة ضاللة من العام املخصوص، وحينئٍذ يكون معىن احلديث: ليس كل بدعة ضاللة.
فما هو معىن احلديث الذي تأولوه بالبدعة؟ احلقيقة أننا نستطيع أن نفهم احلديث فهماً ال يتناىف 
مع العموم املذكور (كل بدعة ضاللة) من نفس املنت أوًال، مث نبتغي دعماً هلذا الفهم من سبب 

  وروده ثانياً.
من سن يف اإلسالم سنة  ذلك ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حينما قال يف احلديث: (



) وصفها يف الطرف األول من احلديث حبسنة، ويف الطرف الثاين الذي استغنيت عن ذكره 
لشهرته بقوله: ( سنة سيئة ) فإذاً هذا احلديث يدلنا على أن يف اإلسالم سنة حسنة، ويف 

  اإلسالم سنة سيئة.
  الشرع أساس التحسني والتقبيح

  هنا يأيت
  السؤال

  عرفة السنة احلسنة والسنة السيئة؟ أهو العقل والرأي احملض أم هو الشرع؟ما هو سبيل م
  اجلواب

بـ املعتزلة الذين  -وال أقول نلحقه-ما أظن أن قائًال يقول: هو العقل والرأي، وإال أحلق نفسه 
م وأشاعوا  يقولون بالتحسني والتقبيح العقليني! هؤالء املعتزلة هم الذين عرفوا منذ أن ذروا قر

فتنتهم بقوهلم: إن العقل هو احلكم، فما استحسنه العقل فهو احلسن، وما استقبحه العقل فهو 
  القبيح.
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أما رد أهل السنة واجلماعة حبق فإمنا هو على النقيض من ذلك، فاحلسن ما حسنه الشرع، 
  والقبيح ما قبحه الشرع.

الم سنة حسنة ) أي: شرعاً، ( ومن سن إذاً حينما قال عليه الصالة والسالم: ( من سن يف اإلس
يف اإلسالم سنة سيئة ) أي: شرعاً، فالشرع هو احلكم يف أن نعرف أن هذه سنة حسنة، وهذه 

سنة سيئة، إذا كان األمر كذلك حينئٍذ مل يبق جمال للقول بأن معىن احلديث: من سن يف اإلسالم 
ا حسنة؟ إن سنة حسنة، أن املعىن: بدعة حسنة، فنقول: هذه بدعة لكن ها حسنة، ما يدريك أ

جئت بالدليل الشرعي، فعلى الرأس والعني، والتحسني ليس منك وإمنا من الشرع، كذلك إن 
ا سيئة وليس هو  جئت بالدليل الشرعي على سوء تلك البدعة؛ فالشرع هو الذي حكم بأ

  الرأي.
فسري احلديث بالبدعة فهذا احلديث إذاً من نفس كلمة (حسنة وسيئة) نأخذ أنه ال جيوز ت

احلسنة، والبدعة السيئة، اليت مرجعها الرأي والعقل، مث يندعم هذا الفهم الصحيح هلذا املنت 
  الصحيح، بالعودة إىل سبب ورود احلديث، وهنا الشاهد.

احلديث جاء يف صحيح مسلم ، و مسند اإلمام أمحد وغريمها من دواوين السنة، من حديث 
لي رضي هللا تعاىل عنه قال: ( كنا جلوساً عند النيب صلى هللا عليه وعلى جرير بن عبد هللا البج



آله وسلم فجاءه أعراب جمتايب النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، 
أي تغريت مالمح وجهه عليه -فلما رآهم رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم متعر وجهه 

فخطب يف الصحابة  -أسفاً على فقرهم الذي دل عليه ظاهر أمرهمالصالة والسالم، حزناً و 
َناُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فَـيَـُقوَل َربِّ َلْوال  وذكر قوله تعاىل: { َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرزَقـْ

ْرَتِين ِإَىل َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق َوَأُكْن ِمَن الصَّاِحلِنيَ  ] مث قال عليه الصالة 10} [املنافقون: َأخَّ
والسالم: تصدق رجل بدرمهه بديناره بصاع بره بصاع شعريه ) (تصدق): هو فعل ماض، لكن 
هذا من بالغة اللغة العربية، أي: ليتصدق، فأقام الفعل املاضي مقام فعل األمر، إشارة إىل أنه 

  ينبغي أن يقع ويصبح ماضياً.
اره بصاع بره بصاع شعريه، وبعد أن انتهى عليه الصالة والسالم من ليتصدق أحدكم بدرمهه بدين

خطبته قام رجٌل ليعود وقد محل بطرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة، من طعام، أو دراهم، أو 
دنانري، ووضعها بني يدي الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، فلما رأى أصحابه اآلخرون ما 

يعودوا أيضًاَ◌ مبا تيسر هلم من الصدقة، قال جرير : ( فاجتمع فعل صاحبهم، قام كل منهم ل
أمام النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من الصدقة كأمثال اجلبال، فلما رأى ذلك رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة ) قالوا يف تفسري هذا التشبيه، (كأنه مذهبة): أي:  

  كالفضة املطلية بالذهب.
يف أول األمر ملا رآهم عليه الصالة والسالم قال: متعر وجهه أسفاً وحزناً لكن ملا استجاب 

أصحابه ملوعظته عليه الصالة والسالم تنور وجهه كأنه مذهبة، وقال: ( من سن يف اإلسالم سنة 
  حسنة ...) إىل آخر احلديث.

ول: من ابتدع يف اإلسالم اآلن نقول: ال يصح بوجه من الوجوه أن يفسر احلديث بالتفسري األ
بدعة حسنة؛ ألننا سنقول: أين البدعة اليت وقعت يف هذه احلادثة، وقال عليه الصالة والسالم 
مبناسبتها من ابتدع يف اإلسالم بدعة حسنة؟ ال نرى هناك شيئاً من هذا القبيل إطالقاً، بل جند 

صدقة، مذكراً هلم بآية يف القرآن أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم خطبهم آمراً هلم بال
َناُكْم } [املنافقون: ] وأكد ذلك 10الكرمي، كانت نزلت عليه مسبقاً، وهي: { َوأَْنِفُقوا ِمْن َما َرزَقـْ

ببعض حديث: ( تصدق رجل بدرمهه بديناره بصاع بره بصاع شعريه ) إذاً ليس هناك إال 
  كون نافلة.الصدقة، والصدقة عبادة، تارة تكون فريضة، وتارة ت
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فإذاً: ال جيوز أن نقول: معىن احلديث من ابتدع؛ ألنه مل يقع هنا بدعة، ولكن لو رجعنا إىل لفظة 
(سنَّ) يف اللغة العربية، للمسنا منها شيئاً جديداً يف هذه احلادثة، لكن ليست هي البدعة، 

ليعود مبا تيسر له من صدقة، الشيء اجلديد هو قيام هذا الرجل أول كل شيء وانطالقه إىل داره 
فأصحابه اآلخرون فعلوا مثل فعله، فسن هلم سنة حسنة، لكن هو ما سن بدعة، سن هلم 

ا من قبل، كما ذكرت آنفاً.   صدقة، والصدقة كانت مأمور 
قد أكون أطلت قليًال أو كثرياً، ولكن أرى أن هذا البيان ال بد منه لكل طالب علم؛ ليفهم 

  هماً صحيحاً حىت ال يضرب بعضها ببعض.النصوص الشرعية ف
فقوله عليه الصالة والسالم الذي أخذ بظاهره بعض العلماء فأباحوا أخذ األجر على القرآن 

مطلقاً، ال يصح فهمه على هذا اإلطالق، بل ينبغي أن نربطه بالسبب وهو: الرقية، فال يكون يف 
و تعليمه، بل للرقية بالقرآن الكرمي، ذلك أخذ األجر املنصوص يف احلديث جملرد تالوة قرآن أ

ذا الذي سأذكره-ويؤكد هذا أخرياً  أن رجالً علَّم صاحباً له يف عهد النيب  -ولعلي أكتفي 
  صلى هللا عليه وسلم القرآن، فأهدى إليه قوساً ولكنه توقف حىت يسأل النيب.

ألجر الذي أخذه من أمري عوداً إىل حديث أيب سعيد ، ملاذا توقف أبو سعيد من االستفادة من ا
القبيلة، وهذا الرجل الثاين ملا أهديت له القوس توقف حىت سأل الرسول عليه السالم، ملاذا 
م كانوا فقهاء حقاً، وكانوا يفهمون مثل اآلية السابقة: { َوَما أُِمُروا ِإالَّ  توقف هذا وذاك؟ أل

يَن } [ال ا مقرونة بالرقية، 5بينة:لِيَـْعُبُدوا اهللََّ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ ] ف أبو سعيد قرأ القرآن ولو أ
وهذا اآلخر علم صاحبه القرآن، فخشي أن يكون ذلك منافياً لإلخالص يف عبادة هللا عز 

  وجل.
فكان من ذلك أن أبا سعيد تورع عن االنتفاع باألجر الذي أخذه مقابل الرقية، حىت قال له 

ل الثاين الذي علم صاحبه القرآن، ملا جاء إىل النيب صلى عليه السالم ما مسعتم، أما هذا الرج
ا ناراً يوم  ا طوقت  هللا عليه وسلم وذكر له بأنه علمه فأهدى إليه قوساً، قال: ( إن أخذ

ذا احلديث واحلديث اآلخر: ( يتعجلونه وال  القيامة ) فإذاً أخذ األجرة على تعليم القرآن 
  يتأجلونه ) ال جيوز إطالقاً.

  كم أخذ العطاء الذي ال يسمى أجراً على تعليم القرآنح
إىل هنا أكتفي مبا سبق من بيان أن القرآن تعليماً وقراءة ال جيوز أخذ األجر عليه ككل 

العبادات، ولكن هنا مالحظة ال بد من ذكرها ولو بإجياز، فاألجر كما تعلمون حٌق مقابل عمل 
سمى لغة وشرعاً: أجراً، هو الذي حيرم شرعاً، ولكن يقوم به اإلنسان، هذا النوع من األخذ امل

الوظائف  -لنقل اآلن بالعرف احلاضر- إذا كان هناك نوع من املال يعطى ملن يقوم ببعض 
الذين  - وما أقلهم يف هذا الزمان-الدينية، من قبل الدولة، أو من قبل بعض األثرياء واألغنياء 

اعدة لبعض الفقراء، بل واألقوياء الذين تفرغوا يشعرون بأن عليهم أن ميدوا يد العون واملس



خلدمة اإلسالم بعمل ما، خدمة لإلسالم، فتعطي هلم الدولة، فال جيوز، أوًال: للدولة أن تسمي 
هذا أجراً، وال جيوز لآلخذين هلذا الشيء أن يأخذوه أجرًا، وإمنا يأخذونه مبعىن آخر هو مثًال: 

كانوا يف السلف األول، حينما كان اإلسالم قوياً، وكان اجلهاد   اهلبة، أو اجلُعالة، أو العطاء، كما
يف سبيل هللا قائماً ومنشوراً، وكانت املغامن متأل خزائن الدولة، حىت كانت الدولة توزع عطاًء على 

  الناس حىت من مل يكن موظفاً منهم فيها.
 مدارس، وكان علمه علماً فهذا هو املخرج ممن كان إماماً، أو مؤذناً، أو خطيباً، أو مدرساً يف

شرعياً دينياً، فال جيوز له أن يأخذ عليه أجرًا، وعليه أن يأخذه بغري معىن األجر، ملا ذكرناه من 
  األدلة القاطعة، اليت توجب على كل مسلم أن تكون عبادته خالصة لوجه هللا تبارك وتعاىل.
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 نفس مؤمنة قوية جدًا، مبعىن أنه ال فرق ولكن احلق واحلق أقول: أن مثل هذا األمر حيتاج إىل
عند املؤمن عندما يقوم بواجبه الديين يف أي علم كان، ابتغاء لوجه هللا حقاً، فال فرق عنده 

  أعطي املال أم مل يعطه؛ ألنه إمنا يعمل لوجه هللا تبارك وتعاىل.
ي اجلواب عن سؤالك، واإلضافة اليت أحلقتها إلزالة حرج قد جيد ذا أ ه بعض الناس يف و

نفوسهم، وقد ال يشعر به اآلخرون، فيقعون يف إمث األكل للمال أجراً على عبادة ال جيوز هلم أن 
  يأخذوا مقابلها أجراً.
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